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การบริหารจัดการความรู (Knowledge Management)
โดย คณิต ปติยา
การพัฒนาระบบราชการที่ผานมาสวนใหญมุงเนนที่โครงสราง และระบบเปนหลักเชน
บุ ค ลากร ระบบงบประมาณ ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ หรื อ ที่ เรี ย กว า Tangible Asset หรื อ
ทรัพยสินที่จับตองได ของภาครัฐซึ่งเปนรูปธรรมมองเห็นไดชัดเจน โดยไดดําเนินการพัฒนามาโดย
ตลอด แตอีกมิติหนึ่งของการพัฒ นาไดเริ่มมุงเนน ใหความสําคัญ กับการพั ฒ นา Intangible Asset
หรือทรัพยสินที่จับตองไมได เชนการบริหารจัดการความรู (Knowledge Management) การบริหาร
ความเสี่ยง (Risk Management) การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Blueprint for Change) เปนตน ทั้งนี้
ไดมุงเนนใหความสําคัญกับการบริหารจัดการความรู โดยเล็งเห็นวาจะเปนเครื่องมือสําคัญที่จะชวย
พัฒนาระบบราชการใหมีประสิทธิภาพสามารถตอบสนองความตองการของประชาชน โดยกําหนด
ไวในพระราชกฤษฎีกาวาดวย หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา
11 “สวนราชการตองมีหนาที่ในการพัฒนาความรูเพื่อใหมีลักษณะเปนองคการแหงการเรียนรูอยาง
สม่ํ าเสมอ โดยต อ งรั บ รู ข อ มู ล ข าวสารและสามารถประมวลผลความรูใ นด านต างๆเพื่ อ นํ ามา
ประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็ว และเหมาะสมกับสถานการณ ฯลฯ”
การพัฒนาสวนราชการใหเปนองคการแหงการเรียนรู จึงตองอาศัยเครื่องมือ หรือกระบวน
การที่เรียกวา “การบริหารจัดการความรู” (Knowledge Management) ซึ่งสวนราชการจะตองสราง
บุคลากรภาครัฐใหมีความรู สามารถเรียนรูไดดวยตนเองอยางเปนระบบ เพื่อชวยผลักดันใหการ
ปฏิบัติราชการของสวนราชการบรรลุตามยุทธศาสตร หรือเปาหมายที่กําหนด ทั้งที่อาจกลาวโดย
สรุปวา การบริหารจัดการความรู คือ กระบวนการใดๆที่ถูกสรางขึ้นเพื่อรวบรวม และจัดเก็บความรู
ภายในองคกรซึ่งเปรียบเสมือนสินทรัพย (Asset) อยางเปนระบบเพื่อนํามาใช หรือถายทอดตลอด
จนแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคลากรทั้งจากภายใน และภายนอกองคกร และพัฒนาใหเกิดเปนองค
ความรูใหมหรือเกิดเปนนวัตกรรมใหมซึ่งเปนประโยชนตอการพัฒนาองคกร ทั้งนี้ความรูที่ไดรับ
การจัดการอยางเปนระบบนี้จะคงอยูในองคกรตลอดไป
การบริห ารจั ด การความรู (Knowledge Management) เกิ ด จากการค น พบว าองค ก รต อ ง
สูญเสียความรูไปพรอมๆกับการที่บุคลากรลาออกหรือเกษียณอายุราชการ ซึ่งสงผลกระทบตอการ
ดําเนินการขององคกรอยางยิ่ง จึงมีคําถามวาทําอยางไรใหองคกรไดเรียนรูไปดวยเพื่อใหความรูนั้น
คงอยูในองคกรตลอดไป คําตอบสําหรับเรื่องนี้คือ องคกรตองนําระบบการบริหารจัดการความรูเขา
มาประยุกตใชใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมขององคกร ฉะนั้นการบริหารจัดการความรูจึงมีความ
สัมพันธกับการพัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization) อยางยิ่ง
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การบริหารจัดการความรูเปนเรื่องใหมที่บุคลากรภาครัฐสวนใหญ ยังไมมีความรูพื้นฐาน
เกี่ยวกับเรื่องนี้ ในปงบประมาณ พ.ศ.2548 สํานักงาน ก.พ.ร ไดกําหนดใหทุกสวนราชการดําเนิน
การเกี่ยวกับการบริหารจัดการความรู โดยกําหนดไวในคํารับรองการปฏิบัติราชการ มิติที่ 4 มิติดาน
การพัฒนาองคกร และดําเนินการพัฒนาหรือใหความรูแกบุคลากรภาครัฐมาโดยตลอดแตไมได
กําหนดรูปแบบการบริห ารจัดการความรูไวโดยชัดเจนขึ้นอยูกับศักยภาพของสวนราชการที่ จะ
แสวงหาหรือกําหนดแนวทางการจัดการความรู ใหเหมาะสมกับวัฒนธรรมและสภาพแวดลอมของ
องคกร ในสวนที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการความรู ของกรมบังคับคดีการดําเนินการอยูในระยะ
เริ่มตนของกระบวนการจัดการความรูเชนเดียวกับสวนราชการอื่นๆ โดยไดมีการแตงตั้งคณะทํางาน
หรือ KM Team รวมทั้งสิ้น 4 คณะ ไดแก
1. คณะทํางานดานการสํารวจและรวบรวมองคความรู มีอํานาจหนาที่ในการสํารวจและ
รวบรวมองค ค วามรู ภ ายในกรมบั ง คั บ คดี ทั้ ง ในส ว นของความรู ทั่ ว ไป (Explicit
Knowledge) และความรูเฉพาะตัว (Tacit Knowledge) กําหนดรูปแบบหรือจําแนกองค
ความรูใหเปนหมวดหมู
2. คณะทํางานดานการพัฒนาระบบฐานขอมูลองคความรู มีอํานาจหนาที่ในการศึกษา
และวิเคราะหเพื่อออกแบบและจัดทําโปรแกรมระบบฐานขอมูลองคความรู ของกรม
บั ง คั บ คดี ที่ ไ ด รั บ การจํ าแนกหมวดหมู ทั้ ง ในส ว นของความรู ทั่ ว ไปและความรู
เฉพาะตัว เพื่อใหบุคลากรของกรมบังคับคดี หรือบุคคลภายนอกสามารถนําขอมูลองค
ความรูดังกลาวไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนสูงสุด
3. คณะทํางานดานการกลั่นกรององคความรู มีอํานาจหนาที่ในการพิจารณากลั่นกรอง
องคความรู ซึ่งคณะทํางานดานการสํารวจและรวบรวมองคความรู และคณะทํางาน
ดานเครือขายเพื่อการบริห ารองคความรู เสนอใหพิ จารณาเพื่ อกลั่นกรองใหไดองค
ความรูที่ถูกตอง หรือเปน Best Practice
4. คณะทํางานดานเครือขายเพื่อการบริหารองคความรูปฏิบัติหนาที่ในลักษณะของผูเอื้อ
อํ า นวยกระบวนการเรี ย นรู (Knowledge / Learning Facillitalor) โดยจั ด แต ง ตั้ ง
ผูบริหารระดับผูอํานวยการสํานัก/กอง ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค ใหเปนหัว
หนาเครือขาย และใหเสนอประเด็นองคความรูตางๆใหคณะกรรมการกลั่นกรององค
ความรูพิจารณาเปนประจําทุก 2 เดือน
นอกจากนี้กรมบังคับคดีไดจัดตั้งศูนยกลางการบริหารองคความรู (KM Center) โดยใหมีหนาที่ใน
การกํากับดูแล กําหนดนโยบาย หรือแนวทางในการดําเนินการของ KM Team ตลอดจนดําเนินการ
เกี่ยวกับการจัดการความรูภายในกรมบังคับคดี เพื่อใหกระบวนการจัดการความรูของกรมบังคับคดี
เปนไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ลักษณะเดนของกระบวนการจัดการความรู ของกรมบังคับคดี คือ
บุคลากร ทุกระดับทั้งในสวนราชการและสวนภูมิภาค จะมีสวนรวมในกิจกรรมของ KM Team และ
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กระบวนการจัดการความรู ของกรมบังคับคดี จะถูกขับเคลื่อนไปโดยตลอดโดยเฉพาะอยางยิ่ง โดย
คณะทํางานดานเครือขายเพื่อการบริหารองคความรูที่จะนําเสนอประเด็นองคความรูตางๆใหคณะ
ทํางานดานการกลั่นกรององคความรูพิจารณาเปนประจําทุก 2 เดือน นอกจากนี้กอนจะนําองคความ
รูออกเผยแพรจะตองผานการกลั่นกรองจากคณะกรรมการกลั่นกรององคความรูเพื่อใหไดองคความ
รูที่เปน Best Practice สําหรับใหหนวยงานนําไปประยุกตใชใหเหมาะสมกับหนวยงานตอไป
ในปงบประมาณ พ.ศ.2549 KM Center และ KM Team ของกรมบังคับคดีไดจัดกิจกรรม
เกี่ยวกับการจัดการความรูที่เปนประโยชนทั้งตอหนวยงานและผูรับบริการ เชน
1.
การจั ด ทํ า แผน KM ของกรมบั ง คั บ คดี ซึ่ ง เป น การดํ า เนิ น การตามตั ว ชี้ วั ด ที่
กําหนดในคํารับรองการปฏิบัติราชการ ของกรมบังคับคดี โดยไดจัดโครงการอ
บรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาระบบบริหารจัดการความรู เพื่อการเปน
องคการแหงการเรียนรู” ผูเขารวมอบรมประกอบดวยผูบริหาร หัวหนากลุม หัว
หนาฝาย ฯลฯ ซึ่งผูเขารับการอบรมไดรับความรูเกี่ยวกับการบริหารจัดการความ
รู (Knowledge Management)และกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change
Management Process) และกิจกรรมที่สําคัญไดแกการใหผูเขารับการอบรมได
รวมกันระดมสมองจัดทําแผนการจัดการความรู ของกรมบังคับคดี ประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ.2549 ทั้ งนี้ สํ านั ก งาน ก.พ.ร ได ป ระเมิ น ผลการจัด ทํ าแผน KM
ของกรมบังคับคดีไดคะแนนที่ระดับ 5 (ไดคะแนนเต็ม)
2.
การศึกษาดูงานดาน KM ภายนอกหนวยงาน โดยคณะกรรมการศูนยกลางการ
บริหารองคความรู (KM Center) ไดจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการไปศึกษาดูงานดาน
KM ที่บริษัทผลิตภัณฑกระดาษไทย จํากัด และไดนําความรูมาประยุกตใชกับ
การจั ด การความรู ของกรมบั ง คั บ คดี โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง ในเรื่ อ งของ
E - Learning
3.
การจัดซื้อหนังสือที่เกี่ยวของกับภารกิจของกรมบังคับคดี โดยกรมบังคับคดีได
อนุมัติเงินจํานวน 100,000 บาท สําหรับจัดซื้อหนังสือเพื่อเก็บไวในคลังความรู
ประจําหนวยงานใชสําหรับใหบุคลากรในหนวยงานศึกษาหาความรูตอไป
4.
การจั ด ให มี กิ จกรรมแลกเปลี่ ยนเรียนรู (Knowledge Sharing) โดยกํ าหนดให
บุ ค ลากรของกรมบั ง คั บ คดี ที่ ไ ปศึ ก ษาดู ง านด านการบั ง คั บ คดี ณ ประเทศ
ฝรั่งเศส และหลั ก สู ต รภาษาอั งกฤษ ณ ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก าและประเทศ
อังกฤษ เขารวมในกิจกรรม Knowledge Sharing
5.
การกํ าหนดกลุ ม ผู เชี่ ย วชาญด านเนื้ อ หา (Subject Matter Expert : SME) โดย
กรมบังคับคดีไดพิจารณาคัดเลือกบุคลากรที่มีความรูความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ
ภารกิ จ ด านต างๆของกรมบั งคั บ คดี ให ทํ าหน าที่ เป น ผูเชี่ ย วชาญด านเนื้ อ หา
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6.

7.

(Subject Matter Expert : SME) เช น ผู เ ชี่ ย วชาญ ด า น การบั งคั บ คดี แ พ ง ,
การบังคับคดีลมละลาย , การวางทรัพย , การประเมินราคาทรัพย , การเงินและ
บัญชี , การบริหารงานบุคคล ฯลฯ เปนตน ซึ่งผูเชี่ยวชาญดังกลาวมีหนาที่เกี่ยว
กับการใหคําแนะนําหรือตอบขอซักถามในประเด็นตางๆตามที่มีผูสอบถามทั้ง
จากภายในและภายนอกหนวยงาน ซึ่งอาจสอบถามโดยทางโทรศัพท Website
ของกรมบังคับคดี หรือโดยทางหนังสือ ทั้งนี้การดําเนินการดังกลาวสวนหนึ่ง
ของกิจกรรมการเผยแพรองคความรูของกรมบังคับคดี ซึ่งเปนประโยชนอยางยิ่ง
ทั้งตอบุคลากรภายในองคกรและประชาชนผูรับริการ
การจัดเวทีเสวนาการแลกเปลี่ยนความรูดานการบังคับคดี โดยมีผูเชี่ยวชาญหรือ
ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกเขารวมเสวนาโดย จัดใหมีการสัมมนารับฟงความคิด
เห็นตามแผนพัฒนากฎหมายประจําป 2549 ตลอดจนจัดใหมีการอภิปรายเรื่อง
การบังคับคดีโดยเจาพนักงานบังคับคดีภาคเอกชน ซึ่งกรมบังคับคดีไดนําขอคิด
เห็น หรือขอเสนอแนะที่ไดจากกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรูดังกลาว ไปประยุกต
ใชกับการปฏิบัติราชการตามภารกิจของกรมบังคับคดี ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่ง
ขึ้น
การกําหนดใหหนวยงาน/เจาหนาที่ของหนวยงานที่สามารถพัฒนานวัตกรรม
หรื อ ระบบงานที่ เป น ประโยชน ต อ กรมบั งคั บ คดี ส งผลงาน/นวั ต กรรม เข า
ประกวด โดยหนวยงานที่ไดรับรางวัลจะไดรับเกียรติบัตรยกยองเชิดชูเกียรติจาก
อธิบดีกรมบังคับคดี ทั้งนี้มีหนวยงานที่สงผลงาน/นวัตกรรม เขาประกวดและได
รับรางวัล ดังนี้
ผลงานประเภทนวัตกรรม
รางวัลที่1 สํานักงานบังคับคดีจังหวัดเลย จากผลงาน “ระบบการจัดเก็บและคนหา
สํานวน และการบันทึกขอมูลโดยการนําระบบ IT มาประยุกตใชกับระบบงาน”
รางวัลที่ 2 สํานักงานบังคับคดีจังหวัดหนองคาย จากผลงาน “การนําระบบ IT มา
ประยุกตใชกับระบบงานธุรการและระบบบันทึกขอมูล”
ผลงานประเภทความคิดสรางสรรค
รางวัลที่ 1 กองคลัง กองคํานวณและเฉลี่ยทรัพย และกองอายัดทรัพยสิน
จากผลงาน “การจายเงินอายัดในคดีแพง โดยการโอนเงินผานธนาคาร”
รางวัลชมเชย รวม 5 รางวัล
1. กองอายัดทรัพยสิน จากผลงาน “แฟมสํานวน Electronic”
2. สํานักงานบังคับคดีและวางทรัพยภูมิภาคที่ 1 จากผลงาน “การบังคับคดีแพง
แทน”
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3. สํานักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี จากผลงาน “ระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร (Geographic Information System หรือ GIS)”
4. สํานักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร จากผลงาน “การพัฒนาโปรแกรม
ระบบการยึดทรัพย”
5. สํานักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี สาขาทองผาภูมิ จากผลงาน “การขาย
ทอดตลาดสิ่งปลูกสราง ณ กรมบังคับคดี หรือสํานักงานบังคับคดีจังหวัด”
กิจกรรมดังกลาวจะเปนพลังชวยจุดประกายใหบุคลากรของกรมบังคับคดีมีความคิดสรางสรรคหรือ
คิดคนนวัตกรรมใหมๆ ที่เปนประโยชนตอการพัฒนาประสิทธิภาพ และคุณภาพการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของกรมบังคับคดีตอไป
เมื่อพิจารณาในภาพรวมจะเห็นไดวากระบวนการจัดการความรูของกรมบังคับคดีไดมีการ
พัฒนาไปเปนลําดับ โดย KM Team และ KM Center จะเปนกลไกสําคัญที่ชวยขับเคลื่อนใหกรม
บังคับคดีบรรลุเปาหมาย ของการเปนองคกรแหงการเรียนรูตอไป
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